
Store Cykeldag 2014 - Furesø Kommune

Links

DM I LIGGECYKEL13. + 14. SEPTEMBER 2014
Praktiske detaljer:
Fredag den 12. september 2014
Dem der kommer dagen før DM mødes i Ganløse Kulturhus fra kl. 17.00. Aftensmad 
kan enten medbringes selv eller købes på Ganløse pizzeria. 

Lørdag den 13. september 2014
Vi mødes hos Velomobilcenter.dk fra kl. 08.00 til morgenmad og info om DM.

Discipliner
Alle løb vil i år indgå i en teamindsats og teamene skal bestå af 3-5 deltagere. 
Arranger selv jeres teams og hav et navn klar. Hvis man ikke er med i et team ved 
ankomst bliver det arrangeret lørdag morgen. Alle vil dog få en individuel tid for alle 
løb der vil indgå i DM regnskabet.

200 m. sprint med �yvende start. 
Udskilningsløb, 45-60 min. race hvor den langsommeste vil udgå i hver runde.
Teamrace sta�et, her skal de sammensatte teams arbejde sammen. Løbet vil vare i 
10 runder. Sta�etten er en oppustet cykelslange, som ikke må blive punkteret under 
løbet.
Dagen rundes af hos Velomobilcenter.dk hvor der vil være aftensmad og en team 
ceremony.

Søndag den 14. september 2014
Vi samles med morgenmad hos Velomobilcenter.dk kl. 06.30. Herfra cykler vi 
sammen til Smørum Kulturhus som er startpunkt for landevejsløbet. Vi deltager i 
løbet “Bastrup Sø rundt” og derfor skal der vælges hvilken distance man ønsker at 
cykle 136 km, 86 km eller 36 km. Point gives ud fra den valgte distance. Når løbet er 
ovre ender vi på Flyvestation Værløse hvor der er arrangeret “Store Cykeldag” af 
Furesø Kommune. Her vil der være forskellige aktiviteter og happenings, så tag 
endelig familien med.

Der er planlagt et dragrace for alle deltagerne til Store Cykeldag, Bastrup Sø Rundt 
og DM som opvisning for publikum efter præmieoverrækkelsen. Vær med til at dyste 
mod alle slags cykler og deltagere i alle aldre. DM er slut efter dette. 

Bastrup Sø Rundt - rutebeskrivelser
http://www.bsr.dk/default.asp?id=3

http://www.furesoe.dk/storecykeldag2014
http://www.furesoe.dk/~/media/WWW/Kommunen/Klima%20natur%20og%20miljoe/Klima/Cykelfolder.ashx

Medbring
Ved overnatning skal der bruges liggeunderlag og sovepose/dyne.
Cykelhjelm (obligatorisk ved løbene, undtagelse er velomobil med tag)
Egne drikkevarer og frokost til søndag. Der er mulighed for at købe mad om 
søndagen ved Store Cykeldag på Flyvestation Værløse.

Adresser
Ganløse Kulturhus, Vestergade 5A, Ganløse, 3660 Stenløse 
Velomobilcenter.dk, Sandbakken 9, Toppevad, 3660 Stenløse
Flyvestation Værløse, 3500 Værløse
Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum

Ved spørgsmål kontakt
Pernille Kjærsgaard pk@velomobilcenter.dk


